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EMENTA: "DispOc sobre a concesso do aumento
salarial, a partir do 1" do janeiro de 2019, aos servidores e
fiincionários pftblicos municipais ativos, inativos e
pensionistas da Câmara Municipal do JardinOpolis, dando
outras providéncias."

SENHORES VEREADORES

ALPRESENTAMOS A CONSIDERACAO DA CASA 0 SEGUINTE:
Art. 10 Fica concedido aumento salarial, a partir de 1 0

de janeiro do 2019, para os servidores e funcionanos publicos municipats, ativos, inativos e
pensiornstas, da Cãmara Municipal do Jardmopohs, em 06% (sets por cento), incidentes
sobre o salario dejaneiro/2019.
Art 2° Havendo revisAo geral no ano de 2019, na forma
prevista no inciso X do artigo 37 da ConstituiçAo Federal, no munieIpio, o aumonto salarial
concedido em virtude da presente lei, será compensado para todos os fins.
Art 3° As despesas decorrentes corn a execuçao da
presente lei correrào por conta do dotaçOes propnas, consignadas no orçamento vigente e ou
do respoctivo exercicio financeiro de 2019, suplementado se necessario for.
Art. 4° Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicacAo, e seus efeitos rotroagirá a partir de 1 1 de j aneiro de 2019, revogadas as
disposiçOes em contrário.
U,

Jardinopolis,22de janeirode 2019.
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TERRA DA MGA

JUSTIFICATIVA
0 presente projeto de lei visa conceder aurnento salarial de
10% para os servidores e ftmncionários püblicos municipais ativos, inativos e
pensionistas da Cârnara Municipal de Jardinópolis, a partir de janeiro de 2019.
Diante das incertezas a respeito de eventual revisao anual
no rnurncipio no exercicio de 2019, de que trata o inciso X do art 37 da CF, e
do elevado gasto corn pessoal que atualmente está ocorrendo no Executivo,
tudo indica que sornente será ajustado o piso salarial dos nIveis que ficarern
abaixo do salário mInirno nacional, no referido Poder.
Assim, a Mesa Diretora desta Casa, preocupada as perdas
salariais, achoU por bern enviar o presente projeto, visando aurnento salarial
para os servidores e ftmncionários püblicos do Legislativo Municipal, pEra
tanto, observou os lirnites legais.
0 artigo 2 0 cia presene matéria, resguarda o direito para a
administraçâo péblica, de cornpensação, se eventualmente ocorrer

a

revisão

geral anual, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal, durante
o exercIcio financeiro de 2016.

0 § 1° do artigo 29-A cia CF determina que a Cârnara
nicipal nâo gaste mais de 70% de sua receita corn foiha de pagamento,
.uIdo o gasto corn o subsIdio de seus vereadores. Assim, conforme
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comunicado interno, do diretor contabil e Financeiro desta Casa de Leis, que
segue anexo, é possIvel

0

aumento salarial, scm ultrapassar

0

limite acima,

bern como está enquadrado dentro do limite de 6%, confonrie previsto na
ailnea "a", inciso III do artigo 20 da Lei Complementar

fl. 0

10 1/2000. Também

foi observado que o aumento retro estará abaixo dos 95% do lirnite de 6%,
conforme previsto no parágrafo Unico do artigo 22 da citada Lei de
Responsabilidade Fiscal.
A lei de diretrizes orçamentarias pam o exercIcio financeiro
de 2019, prevê exprcssamente aumento salarial.
Assim, contamOs corn o apoio de todos os Pares desta Casa
de Leis, para aprovaçäo do presente projeto em sessäo extraordinária, urna
vez quc o reajuste será a partir de 1°/01/19

Jardinópolis, 22 de janeiro de 2019.
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CRC - 1SP167981/0-8
Diretor Contábil e Financeiro
Câmara Municipal de JardinOpolis/SP

Compactado p1 PublicaçAo - Modelo 10

RELATORIO 1W GESTAO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)
MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
2° QUADRIMESTRE DE 2018

I - COMPARATIVOS:

Valores expressos em R$

2° QUADRIMESTRE
128.898.146,96
R$
2,29
2.63 1.139,57
2,04
7.347.194,38
5,70
6,00
7.733.888,82
6,00

EXERCfCIO ANTERIOR

117.865.172,59
RS
2.693.529,77

Receita Corrente Liguida
Despesas Totals corn Pessoal
Limite Prudencial 95% (par.án.ait22)
Limite Legal (art. 20)
Excesso a Regularizar

7.071.910,36

II —JNDICAAO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):
0
0
0
0

III - DEMONSTRATIVOS:
DISPONIBILIDADES F1NANC.EM 30104

R$

Caixa
Buncos C/Movimento
Buncos CNinculadas
Aplioaçes Financeiras
Subtotal
(-) DeduçOes:

0,00
0,00
0,00
963.240,31
963.240,31

VaIorescompromIssadosàpaarcm 31/08

91.333,48
871.906,83

-

-

Total das Disponibilidades:

Inscricào de Restos a Pagar:
Processados
NAo Processados
Total da lnscriçAo:

1*
0,00
7.992,00
7.992,00

JARDINóPOLIS 21 DE SETEMBRO DE 2018.
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C4mara Municipal de JardinOpolisøsp

